KARADENIZ BOLGESINDE 1LGINC BtR
DOKUMA gE§IDi «DASDAR»

Bekir Deniz
Dasdar, Karadeniz Bolgesinde, ozellikle Ordu, Giresun ve Carsamba
yoresinde goriilen bir dokuma turiidiir. Bu inceleme Akkus ilcesindeki
gozlemlerimizin sonucudur. Ordu ili'ne bagli olan Akkus ilcesi, Canik
Daglari iizerinde kurulmus, 3000 niifuslu kiiciik bir yerlesme yeridir.
Unye yolu ile Karadeniz kiyi seridine, Niksar iizerinden de ic Anadolu,ya baglamr. Daghk ve yiiksek bir arazi iizerinde kuruldugundan iklimi
oldukca serttir. Cevresndeki sehirlerle de bagmtisi cok azdir (1) (Res. 1).
Dasdar, hav'srz, diiz bir dokumadir. Yorede dasday, cul adlanyla da
anihr. Cul (kilim-sergi), cuval, ortii, kolan (ip-cuval kulpu), ehbe (heybe),
giyecek yapimmda kullanilir.
Dokuma sekli kilim'e benzer. Kullamlan ip dokumamn ozelligine gore koyun yiinii, ^iipcir (keci yiinii-tiftik) ve kendir'dir. Giiniimiizde
orlon da kullamlmakta, eski stiveter ve kazak iplerinden de yararlamlmaktadir.
Koyun yiinii veya keci yiinii «oro» denilen, uc koseli, tahta bir deynek ile «ig»in birlesmesinden meydana gelen aletle iplik haline getirilir.
Oro agaci 80 cm. uzunlugundadir. Uc kisminda bir agir^hgi vardir. Ig,
alt kismmda «asak» denilen kursun bir agirhgin bulundugu 25-30 cm.
boyunda, agaetan yapilmis bir aractrr. Hazirlanan yiin veya tiftik oro'niin agirhkh ucuna dolanir. Geri kalan kismi (sap) koltuk altma alimp,
agirliktan sarkitilan ip, ig'in ucuna baglamr. Ayakta duran egirici, ig'i
ucundan tutarak gevirir. Ig donerken, koltugu altmda tuttugu oro'ye san k yiinden incelterek sarkitir. Boylece ham madde iplik haline getirilir
(Sek. 1).
(*) Ege tJniv. Edebiyat Fakiiltesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bolumii, Ara§tirma
Gorevlisi.
(1) Akkus, 1923-1954 yillari arasmda «Karaku§» adi ile Unyeye bagli bir bucak
merkezi iken, 1954 yilinda iiqe olmug, Karakug ismi «Akku§»a cevrilmi§tir. Akkug'un
kurulu§u ve tarihi hakkmda bilgi iqin bk. Ordu 11 Yilhgi-1973, Ankara, 1973, s. 13.
Idare Taksimati-1936 (T.C. Dahiliye Vekaleti, Vilayetler idaresi Umum Miidurlugii
Yayini), Ankara 1936, s.47-138.
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Sek. 1— Orô ve îg'in kullamliçi.

îpler, gùnùmùzde, sentetik boyalarla boyanmaktadir. Yakin bir zamana kadar, bu is için bitkilerden faydalanilmakta iken, bugiin isin kolayma kaçilmis durumdadir. Kirmizi, siyah, yesil ve açik-kirli san onenili renklerdir. Genellikle siyab ile kirmizi, yesil ile sari renkler yanyana
getirilerek dokunur.
Dasdar dokuma, «çatma» adi verilen, iiç ayak sistemine bagh basit
bir aletle yapilir (Res. 2). Once dokunacak ipler hazirlanir. Diiz bir arazi
ûzerinde, birbirinden 8-10 m. uzakhga yerlestirilmis karsihkh iki agaç
kazik çakihr. Hazirlanan çozgii ipi, birbirine paralel gelecek sekilde, bu
agaç kaziklarm govdesine dolandmlarak sarihr (çozgii ipleri birbiri iizerine geçmez, belli bir sira izler) (Res. 3). Kaziklardan birisine, yaklasik
bir metre mesafeden «giicù» ve «surgù» agaci çakihr. Giicii agaci çozgù
iplerinin ortasina yerlestirilir. Surgù agaci dista kahr. Çozgù ipleri, karsihkh çakilan kaziklara her dolamsinda, ayn bir ip'le gùcù agacma bag— 32 —
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lamp, sùrgù agacma sarilir. Bu sekilde istenilen uzunluk elde edilinceye
kadar iplik dolama islemine devam edilir (Res. 4).
Dokuma ipi hazirlamp, bittikten sonra, çozgù ipligi dokunacak yonden, kazikla beraber sokùlùr. Yatay duruma getirilir. Gergin durumda
tutulan çozgii ipligi, takih oldugu agacm iki ucundan iki ayn kaziga baglanir. Bu asamada, yerinden sôkùlen gùcù agaci, ipligin ùst yiizeyine
çevrilir. Gùcù agaci, çatma agacina baglamp asihr. Boylece, çozgii ipliginin altta kalan yùzii havaya kalkmis olur. Gùcù agacimn bir metre kadar gerisine «sùrgii agaci» takihr. Sùrgù agaci, çôzgù iplerine bir alttan
bir ùstten geçirilir. Gùcù agaci ile sùrgù arasmda ipler, tarak disi seklinde birbiri içerisine girer (Res. 5). Sùrgù ile gùcù agaci arasma 60-70
cm. boyunda, 3 cm. eninde «serak» denilen bir agaç yerlestirilir. Serak
agaci iplerin birbirine dolanmasini onler. Serak dik tutuldugunda, gùcù
ile dokuyucu aarsmdaki ipler bir alta, bir ùste geçer. Dokuyucu, elindeki,
bir çubuga sarih yumak halindeki ipligi aradan geçirir. Her geçirmede,
«kihç» adi verilen, bir yùzù balta agizh ahsap aletle argac'i sikistirir
(Res. 6). Dokuma gùcù'ye yaklastikça, gùcù agacini ve sùrgù'yù geriye
dogru iter.
Bu islem istenilen uzunlukta dokuma elde edilinceye kadar sùrdùrùlùr. Bittigi yerde iplik kesilip, dokunan kisim alimr. Kalan bolùme
yeniden devam edilir. Dokumanm genisligi 30-40 cm., boyu 120 ile 240
cm. arasindadir. Dokunan parçalar yan yana dikilerek kilim seklinde
yere serilir (çul) (Res. 7).
Dokumada genellikle yanyana renkli seritlerden olusan desen uygulanir. Gaziantep kilimlerinin (Antep kilimi) «çibik» denilen desenlerine
benzer. Seritler ùzerine «nokta« ismi verilen (S) kivnmh sùslemeler de
yapilir.
Degerlendirme
Yurdumuzda benzer dokuma teknigine lç Anadolu, Dogu Anadolu
ve Gùney Dogu Anadolu Bolgelerinde, Nigde, Van, Bitlis, Kahraman Maras, Gaziantep vb. kentlerle Toroslar bolgesinde rastlanir. Aym tùr dokumanm Tùrkiye dismda Kerkùk ve Musul çevresinde de dokunduguna
isaret edilmektedir (2).
Dasdar, Nigde ve Aksaray yôresinde «yir hanasi» (yer hanasi) diye
bilinir. Yakin zamanlara kadar, at, esek, deve gibi binek hayvanlarmm
(2) Bk: Ali Riza Yalkin (Yalman), (Hazirlayan, Sabahat Emir) Cenupta Turkmen Oymaklan, C. II, Ankara 1977, s. 474.
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semerlerini baglamak için golan ipi, tuz tasimak için tuz heybesi;
çobanîann ayaklarmm usûmemesi için, çank içine giyilen ve «dolak»
adi verilen dokuma çesitleri yapihrdi. Bugùn unutulmus durumdadir (3).
Dogu Anadolu Bolgesinde dasdar seklindeki dokumaya yer tezgehi,
koni ve teven denilmektedir. Dokunan kumaslara da çek ipi adi verilir.
Gùney Dogu Anadolu Bolgesinde «yer istan» diye bilinen bu dokuma teknigi, Torosîar bolgesindeki yorûkler ve yerlesik yôriik kôylerinde
de «kolan» veya «kon tezgehi» adlanyla tanmir (4).
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Çek. 2— Dasdar tezgâhi.

Belge ve yorelere gore degisik isimlerle bilinen yer hanasi, koni,
yer astari, kolan ile Akkus ve çevresinde dokunan dasdar arasmda
isim degisikligi disinda, pek farkhhk goriilmez. Ancak dasdar'da dokunan kisim gergin vaziyette durur. îç Anadolu bolgesinde, dokunan kisnn,
sadar (agaç çubuk), Dogu Anadolu ve Gùney Dogu Anadolu Bôlgelerinde
de tavni odunu adi ver len, dokuyucu gerisinde kalan agaç kaziklara
tutturulmus çubuga dolandinhr. Ya da, dokunan kismin altmdan, do(3) Ali Riza Yalkin (Yalman), Ay. Es. 472 «Orta Anadolu'da bu tezgâha «dolak»
denildigini» nakletmektedir. înceleme bolgemizde bôyle bir isme tesadiif etmedik. Ancak, çank içine giyilen dokumaya «dolak» adi verildigini ôgrendik.
(4) Ali Riza Yalkin (Yalman), a.g.e., s. 472.
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kuyucunun karçisindaki kaziklara baglamr ($ek. 2-3). Boylece dokunacak boliïm iistte, d o k u n a n kisim altta k a h r .

1-kazik
5»beç

2-*evni

odunu

6-ÇQtma-uç

8-darpijt

3-gul a g a c i

ayak

g -kb§eyen

4-dezgeh

7 -mekik

10 - o t u r a k

Çek. 3— Kon Tezgâhi (R. Riza Yalkin'dan).
Sonuç
Ordu ili ve çevresinde, bu arada Akkus ve koylerinde o r t a halli vatandaçm ev sergisi dasdar'dir (5).
Akku§ ve çevre koylerde koyun çok azdir. Sadece yaylalarda koyunculuk yapihr. Fakat, koyunlar yaylada yetiçtirildiginden, iklimin sert olmasi yiiziinden, yiinleri çok uzun, sert ve adeta kil gibidir. H a h dokumaya elverisli degildir. B u n u n için de h a h c i h k gelismemistir. Yorgan, dosek y a p i m m d a kullanilan y u m u s a k yûn civardaki sehirlerden (Niksar
ve Tokat) getirilmekte, o da pahalrya mal olmaktadir.
Dasdar'in ilginç yam, î ç Anadolu, Dogu Anadolu ve Giiney Dogu
Anadolu Bolgelerinde degis^k isim ve benzer teknikle d o k u n a n ve bugiin
u n u t u l m u s d u r u m d a b u l u n a n b u d o k u m a çesidinin Karadeniz Bôlgesinde giinùmùzde de devam etmesidir. Ancak, d o k u m a d a maliyeti d u s u r m e
on plana almdigmdan malzeme basit, d o k u m a kalitesizdir.
(5) Karadeniz Bôlgesi ev sergileri hk. bkz: Orhan Ozgùner, Kôyde Mimari. Dogu
Karadeniz, Ankara 1970.
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